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V/v tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ tham 

gia đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn 

xã hội và tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

 

 

 

 Thực hiện Công văn số 823/LĐLĐ -TG ngày 20/10/2021 “Về việc  tuyên truyền, 

vận động CNVC-LĐ tham gia đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và tham 

gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Liên 

đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề 

nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau:  

- Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Cán bộ, viên chức, lao động (CBVC-LĐ) tài 

liệu “Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phần tử xấu, 

đối tượng phản động, thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà 

nước và thực hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh” (tài liệu đính kèm) nhằm giúp cho CBVC-LĐ nâng cao nhận thức, cảnh 

giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện tố giác và tích cực tham gia đấu tranh, 

ngăn chặn các hành vi lợi dụng khó khăn, tổn thất do tình hình dịch bệnh Covid-19 để 

tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người lao động chống phá Đảng, Nhà nước và thực 

hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội. 

- Vận động người lao động không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính 

thống gây hoang mang trong dư luận, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Tuyên 

truyền đến CBVC-LĐ cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm lợi dụng tình hình 

dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội như: 

hành vi xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, giả danh nhân viên y tế đến các hộ gia đình xâm nhập, trộm cắp, lừa đảo…) hành 

vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, vi phạm các quy định về phòng 

chống dịch Covid-19. 

Kính gửi:          Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

 



  

- Các Công đoàn cơ sở chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai 

trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; chia sẻ và có những bài viết 

giải thích, làm rõ những vấn đề CBVC-LĐ băn khoăn để củng cố niềm tin của người 

lao động, đồng thời tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố. 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các Công đoàn cơ sở quan tâm 

thực hiện nội dung công văn này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  


